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Policjanci z wydziału prewencji i wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej w Katowicach,
wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Katowicach,
przeprowadzili akcję „Zapory Życia”. Działania miały na celu podniesienie świadomości wśród
kierowców oraz dzieci, odnośnie zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności w
rejonie przejazdów kolejowych.

Akcja katowickich policjantów oraz funkcjonariuszy SOK, podzielona była na 3 etapy działań. W pierwszej kolejności, w
odpowiedzi na zapotrzebowanie pedagogów oraz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, mundurowi
pojawili się na finale „Tygodnia Bezpieczeństwa”, wśród ponad 300 uczniów. Dzieci przez cały tydzień przypominały sobie
zasady bezpieczeństwa w domu, internecie, podczas kontaktu z osobami obcymi oraz w trakcie drogi do i ze szkoły.
Najmłodsi uczestniczyli w różnych zajęciach: konkursie wiedzy, akcji „Sznupek zawsze radzi, jak bezpiecznie się bawić…”,
pokazie „Bezpieczeństwo ważna sprawa, pierwsza pomoc to podstawa” oraz prezentacji bajki „Alban i uszkodzone rogatki”.
Podsumowaniem „Tygodnia Bezpieczeństwa” było spotkanie z policjantami oraz strażnikami ochrony kolei. Mundurowi,
dzięki prezentacji oraz krótkiej bajce, przypomnieli najmłodszym jak bezpiecznie przechodzić przez przejazd kolejowy oraz na
co zwracać szczególną uwagę podczas poruszania się po drodze. Niezapomniane wrażenie na dzieciach wywarł również pies
służbowy SOK, który pojawił się podczas spotkania z uczniami.

Kolejny etap akcji „Zapory Życia”, prowadzony był na sąsiadującym z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przejazdem
kolejowym przy ul. Le Ronda w Katowicach. Kierowcy samochodów, piesi, a także rowerzyści muszą mieć pełną świadomość
zagrożenia, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z przejazdów kolejowych. Dlatego też katowiccy policjanci,
przy nieocenionym wsparciu uczennic z 3 klasy szkoły podstawowej, nagradzali wzorowe postawy uczestników ruchu
drogowego. Nie obyło się jednak bez wyjątków. Uczniowie szkoły podstawowej specjalnie na działania „Zapory życia”,
przygotowali niepowtarzalne medale bezpiecznego kierowcy, które z uśmiechem na twarzy wręczali podczas
przeprowadzanej akcji. Zaskoczeniu kierowcom nie było końca. Dzięki tym spotkaniom, zarówno kierowcy oraz piesi,
dowiedzieli się jak ważne jest przestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych, oraz że ich decyzje wpływają na
bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, w tym uczniów sąsiadującej z przejazdem szkoły podstawowej.

Następnie policjanci i sokiści na przejeździe kolejowym przy ul. Niezapominajek w Katowicach, dzięki użyciu nowoczesnej
mobilnej stacji monitoringu, nadzorowali przejazdy kolejowe, a także sąsiadujący wokół nich obszar. Jak można było już po
chwili zauważyć, sama obecność mundurowych w rejonie przejazdów kolejowych, oddziaływała prewencyjnie na
użytkowników dróg, którzy z dużą ostrożnością i rozwagą pokonywali te niebezpieczne miejsca.

/dokumenty/zalaczniki/49/49-404140.jpg


/dokumenty/zalaczniki/49/49-404142.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404143.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404144.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404145.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404146.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404147.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404148.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404151.jpg


/dokumenty/zalaczniki/49/49-404152.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404153.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404154.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404155.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404156.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404157.jpg


/dokumenty/zalaczniki/49/49-404158.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404159.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404160.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404161.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404162.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404163.jpg


Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

/dokumenty/zalaczniki/49/49-404164.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404165.jpg
/dokumenty/zalaczniki/49/49-404166.jpg
http://www.adobe.com/go/getflashplayer


pobierz film - 21.91 MB

Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

/dokumenty/zalaczniki/49/49-404168.mp4
https://twitter.com/share

